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 چکيده 

ان ارتباط بین هدف از پژوهش تعیین میز :مقدمه

رسانی، اطالع) های گروهیهای چهارگانه رسانهنقش

با توسعه ( سازی، مشارکت اجتماعیآموزشی، فرهنگ

روش حتقیق مهبستگی، روش اجرا . آموزی استدانش ورزش

. ها به صورت میدانی بودپیمایشي و گردآوری داده

 88ساخته آوری اطالعات از پرسشنامه حمققبرای مجع

نفر  98روایی پرسشنامه توسط . استفاده شدالی ؤس

ید و پایایی أیها و متخصصان تاز اساتید دانشگاه

جامعه آماري شامل . شد (α=12/1)پرسشنامه 

بدنی شهر هتران در کارشناسان و معلمان تربیت

برای . مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بود

 روش. تعیین حجم منونه از جدول مورگان استفاده شد

گريي غريتصاديف و از نوع در دسرتس و حجم منونه منونه

ها از آمار توصیفی و جهت توصیف داده. نفر بود 262

کلموگروف  در قسمت آمار استنباطی از آزمون

ها و مهچنین امسیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده

دو  خی ها از آزمونبرای بررسی معناداری فرضیه

                                                 
ی دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزش -1

 zahra.moradi00@yahoo.comالربز   

    دانشجوی دکرتای مدیریت ورزشی دانشگاه هتران -2

 استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه هتران -3

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه هتران -4
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(
2

χ  ) نتایج  :هایافته .استفاده شدو آزمون فریدمن

های های چهارگانه رسانهحتقیق نشان داد که بین نقش

 12/1آموزی در سطح دانش گروهی با توسعه ورزش

 :گیریحبث و نتیجه. ارتباط معنادار وجود دارد

آموزی برای خروج از این وضعیت و ورزش دانش

ای ناگزیر از بازنگری در ارتقای جایگاه رسانه

ها و اختاذ راهربدهایی در جهت ایجاد تعامل برنامه

-ها است و برای یک برنامههر چه بیشرت با رسانه

ریزی دقیق و مناسب، شناخت وضعیت موجود و مطلوب 

آموزی های گروهی در امر توسعه ورزش دانشرسانه

 .مورد نیاز است
 

-های گروهی، ورزش دانشرسانه :کليدی گانواژ

-، نقش آموزشی، نقش فرهنگآموزی، نقش اطالع رسانی
 .سازی، نقش مشارکت اجتماعی

 

 مقدمه 

متأثر از عوامل خمتلف  فرهنگ حاکم بر مردم

-توانند باورها، نگرشاین عوامل می. اجتماعی است
در . ها و عملکردها را حتت تأثیر خود قرار دهند

های گروهی یکی از ابزارهای اساسی این میان رسانه

رسانی، آموزشی و ماعی، اطالعبرای بررسی مسائل اجت

های اجتماعی گیری ارزشعامل بسیار مؤثری در شکل

های اجتماعی که در یکی از پدیده. آیندبه مشار می

های اخیر رشد چشمگیری داشته و آحاد مردم را سال

قرار داده است، تربیت بدنی و حتت تأثیر  تقریبًا

 هارسانهاین راستا  در(. 9886کردی، )ورزش است 

 تواند نقش مهمی در توسعه ورزش داشته باشدمی

های اجتماعی، در میان متام پدیده (.7831قامسی، )

باشد و های جامعه میورزش نیز متأثر از گرایش

ها و عادات، رفتار ورزشی افراد جامعه، نگرش

در مسائل ورزشی، مهگی حتت تأثیر باورهای آنان 

قرار گرفته  هاو رسانههای جامعه متقابل گرایش

 (.9886کردی، ) است



 
های اطالع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزشی ارتباط نقش

 8                          ...و

 

-هایی که برای این وسایل یا رسانهترین نقشمهم

رسانی و اطالع: شود؛ عبارتند ازمطرح می های گروهی

آگاهی، محایت از قانون و نظارت بر اجرای درست 

قوانین، ایجاد حیطه مناسب برای برخورد عقاید 

 زمینه آموزش مداوم، کمک به فراهم کردنگوناگون، 

های رشد فرهنگی و فکری جامعه، فراهم کردن سرگرمی

آموزنده، ایجاد روحیه مشارکت و مهکاری برای 

ترین نقشی عمده(. 9886راندل، )های توسعه برنامه

سازی،  فرهنگ: که بر عهده دارند عبارت است از

 رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعیآموزش، اطالع

های هدف رسانه ترین در جمموع مهم(. 9881دادگران، )

گروهی ورزش در راستای اهداف ملی در هر کشور 

باشد و توسعه ورزش  «توسعه ورزش» تواند هدف می

های گروهی ابعاد و حمورهای خمتلفی دارد که رسانه

(. 9881قامسی، )تواند مؤثر باشد در بیشرت موارد می

منظور از توسعه فرهنگ ورزش، ایجاد یک باور مثبت 

یان اقشار خمتلف مردم نسبت به مقوله و مهیشگی در م

آموزی یکی از ورزش تربیتی یا دانش. ورزش است

باشد که جایگاه اولیه و اصلی آن ابعاد ورزش می

 .در آموزش و پرورش است

هناد آموزش و پرورش نقش اصلی و اساسی در رشد 

ارتقای فرهنگی، سیاسی، . ای داردپیشرفت هر جامعه

بستگی به توجه مسئوالن و  اجتماعی و ورزشی جوامع

ریزان به توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش برنامه

ریزی آموزشی و در برنامه. در آن کشور دارد

را باید  پرورشی، زوایا و فصول خمتلف و متفاوتی

توان به شناخت می: در نظر داشت که از مجله

نیازهای جامعه، شناخت عناصر آموزش دهنده و 

آموزش  .و نیازهای آهنا اشاره کردها گیرنده، نگرش

تواند به این عوامل میخت و آگاهی با شنا و پرورش

ریزی، اجرای دقیق و بینی، طراحی برنامهبه پیش

های دانش آموزان و دبیران مربوط حساب شده برنامه

 (.9888نیا، شفیع)اقدام کند 
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ترین از آجنا که تربیت بدنی و ورزش یکی از قوی

-رگذار در فرهنگ جامعه ملل حمسوب میهنادهای تاثی
بدنی و  های تربیتتوان با گسرتش فعالیتشود می

های جسمی، روحی و ورزش در مدارس سطح توانایی

های قوای عقالنی دانش آموزان را افزایش و تنش

های جسمی، روحی و قوای عقالنی روانی و ناراحتی

های روانی و دانش آموزان را افزایش و تنش

(. 9888آذرنوش، )کاهش داد های جسمانی را حتینارا

آگاهی از نظر و نیاز دانش آموزان و اولویت بندی 

نیازها از دیدگاه آهنا، معلمان و حمققان را کمک 

های کالسی، فعالیتها و کند تا از طریق برنامهمی

شنا ها و نیازهای واقعی دانش آموزان آبا خواسته

اختصاصی تربیت بدنی شوند و برای رسیدن به اهداف 

مظلومی سادات، )ریزی کنند متناسب با آهنا برنامه

9812.) 

های مجعی اثر رسانه( 9882)« غفوری»اساس حتقیق بر

داری روی تغییر نگرش و رفتار مردم برای معنی

ورزش کردن دارند، اما این اثر با نیازهای جامعه 

در حتقیقی به بررسی ( 9886)« قامسی» .مهاهنگ نیست

های گروهی در توسعه ورزش کشور و ارائه نقش رسانه

الگوی پرداخت و دریافت که بین وضعیت موجود و 

( 9886)« کردی» .مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد

در طرحی پژوهشی دریافت که بین وضعیت موجود و 

های گروهی در توسعه ورزش کشور مطلوب رسانه

موزی تفاوت های خمتلف از مجله ورزش دانش آدرگروه

اذعان دارد  «(9881) قامسی» .معناداری وجود دارد

های تربیتی، های گروهی در توسعه ورزشکه رسانه

-سزایی ایفا میای نقش بهمهگانی، قهرمانی و حرفه

( 9881)« مهدویان مشهدی»ای در مطالعه. کنند

تر های گروهی نقش باالیی در فعالدریافت که رسانه

ای تربیتی، قهرمانی و حرفه کردن ورزش مهگانی،

ضعیف  و با توجه به وضعیتورزش بانوان دارند 

های گروهی ترتیبی شود که رسانهحاضر، پیشنهاد می
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ها در اختاذ کنند تا به هرکدام از انواع ورزش

در . های خود، سهم مناسبی ختصیص دهندبرنامه

جکسون»ای مطالعه
1

-دریافت که اثر رسانه( 9119)« 
بر افزایش آگاهی مردم در مورد فعالیت  های مجعی

درصد و روی تغییر رفتار و گرایش به  81بدنی 

گرین وود» .درصد است 81فعالیت بدنی 
2

در ( 9116)« 

حتقیقی در کشور اسرتالیا به رابطه معناداری بین 

ای و تغییر نگرش نسبت به فعالیت تبلیغات رسانه

ن» .بدنی دست یافت جیمز و پیا
3

لی مد( 2191)« 

عنوان یک مرحله کند به پیشنهاد کردند که تالش می

اولیه به سوی فهم هبرت نگرش آگاهی دادن در سراسر 

ن». ورزش بپردازد باالرد و مهکارا
4

در ( 2111)« 

ای به این نتیجه رسیدند که استفاده از مطالعه

های گروهی سطوحی از هدایت کردن مترینات را رسانه

استفاده و متاشای مرتب  بر عهده دارند، در حقیقت

واقعًا هبرتین هدایت ( دی وی دی -تلویزیون)رسانه

 .اندکننده برای مترین

با توجه به اشاعه روز افزون ورزش در سطح 

های جامعه و مهچنین ضرورت توسعه ورزش در خبش

رسد ورزش ای به نظر میمهگانی، قهرمانی و حرفه

-پشتوانه ای درآموزی نقش بسیار تعیین کنندهدانش

ای دارد و های مهگانی، قهرمانی و حرفهسازی ورزش

های گروهی در مهه شود که رسانه مهچنین تصور می

 . ابعاد ورزش بتوانند تأثیرگذار باشند
های گروهی در حاال با توجه به نقش بارز رسانه

دهی باورها، نگرش و افکار جامعه؛ دهی و جهتشکل

های چهارگانه نقشبرآنیم تا ببینیم که آیا بین 

سازی و مشارکت  رسانی، آموزشی، فرهنگاطالع

                                                 
1. Jakson 

2. Greenwood 

3. James & Pyun 

4. Ballard 
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-های گروهی با توسعه ورزش دانشاجتماعی رسانه

 آموزی ارتباط وجود دارد؟
 

 روش شناسي

روش حتقیق مهبستگی، روش اجرا پیمایشي و گردآوری 

نوع حتقیق کاربردی و . ها به صورت میدانی بودداده

( زن 9181مرد و  682) نفر 9682جامعه آماري شامل 

بدنی آموزش و پرورش از کارشناسان و معلمان تربیت

شهر هتران در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 

نفر  898تعداد منونه بر اساس جدول مورگان . بود

گريي غريتصاديف و از نوع در تعیین گردید و روش منونه

 .دسرتس بود

، های توزیع شدهتعداد پرسشنامه( 9)جدول

از بین . کندبازگشتی و استفاده شده را مشخص می

 212توزیع شده در دو گروه آزمودنی،  پرسشنامه 898

 262بازگشت داده شد که از بین آهنا  پرسشنامه

 .مورد استفاده قرار گرفت پرسشنامه

 

 

 

 هاتوزیع فراوانی پرسشنامه به تفکیک آزمودنی. 9جدول 

 فراوانی

 هاآزمودنی

-پرسشنامه
ای توزیع ه

 شده

پرسشنامه

 های بازگشتی

-پرسشنامه
های استفاده 

 شده

 918 918 921 معلمان مرد

 928 961 918 معلمان زن

 262 212 898 کل

 

به دلیل فقدان ابزار دقیق و معترب که به وسیله 

های گروهی را در توسعه ورزش آن بتوان نقش رسانه

وسط ای تگیری کرد، پرسشنامهآموزی اندازهدانش

نفر از اساتید  98ن هتیه و روایی آن توسط احمقق

یید قرار أبدنی مورد تها و متخصصان تربیتدانشگاه

به وسیله این پرسشنامه ارتباط بین . گرفت

سازی و رسانی، آموزش، فرهنگچهارگانه شامل اطالع
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های گروهی در توسعه ورزش مشارکت اجتماعی رسانه

ساخته  رسشنامه حمققپ. گیری شدآموزی اندازهدانش

بعد طراحی و شامل طیف  8سوال در  88مشتمل بر 

برای برآورد پایایی . ارزشی بود 2لیکرت 

ای پرسشنامه حتقیق، پرسشنامه در طی مطالعه

نفر از دو گروه آزمودنی توزیع  81مقدماتی بین 

بندی و حماسبه پایایی آوری، مجعپس از مجع. شد

 .ولیه به دست آمدپرسشنامه ا( آلفای کرونباخ)

 

پرسشنامه ( آلفای کرونباخ)نتایج آزمون پایایی  .2 جدول

 به تفکیک ابعاد مورد بررسی

 تعداد سواالت ابعاد
مهبستگی درونی 

 (آلفای کرونباخ)

 188/1 92 رسانیعاطال

 122/1 92 آموزشی

 819/1 92 سازیفرهنگ

 811/1 92 مشارکت اجتماعی

 198/1 88 کل

 

صیفی شامل جداول، فراوانی و درصد از آمار تو

فراوانی استفاده شد و در قسمت آمار استنباطی از 

آزمون کلموگروف امسیرنوف برای بررسی نرمال بودن 

ها از ها و مهچنین برای بررسی معناداری فرضیهداده

استفاده شد و از آزمون فریدمن ( 2χ)آزمون خی دو 

های سانههای چهارگانه ربندی کردن نقش جهت رتبه

آموزی هبره ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش دانش

 .بردیم
 

 های حتقيقیافته
 

-توصیف وضعیت جنسیت، حتصیلی و مقطع تدریس منونه .3 جدول

 های حتقیق

 آماری شاخص

 متغیرها
 درصد فراوانی فراوانی

 جنسیت
 81 918 مرد

 61 928 زن
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 وضعیت حتصیلی

 98 88 کاردانی

 11 212 کارشناسی

 2 92 کارشناسی ارشد

 مقطع تدریس

 98 86 ابتدایی

 82 999 راهنمایی

 88 992 متوسطه

 

توزیع فراوانی و درصد فراوانی ( 8)جدول

ها را متغیرهای جنسیت، سن، وضعیت حتصیلی منونه

دیگر % 61دهندگان مرد و از پاسخ% 81دهد و نشان می

لی ها دارای مدرک حتصیاز منونه%  98. زن بودند

دیگر %  2دارای مدرک کارشناسی و % 11کاردانی، 

-از شرکت% 98. دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند

در مقطع راهنمایی % 82کنندگان در مقطع ابتدایی، 

 .دیگر در مقطع متوسطه تدریس داشتند% 88و 

 

 هاهای توصیفی وضعیت سنی منونهآماره. 4 جدول

 شاخص آماری

 هاگروه

 (سال)سن

احنراف  حداقل حداکثر ینمیانگ

 معیار

 28/6 28 82 8/89 های مردمنونه

 12/8 22 88 1/21 های زنمنونه

 

های توصیفی میانگین، ، آماره(8) در جدول

ها حداکثر، حداقل، احنراف معیار مربوط به سن منونه

ارائه شده است و میانگین سن به سال در معلمان 

میانگین سن به و ( 8/89 ± 28/6)بدنی مرد تربیت 

 .بود( 1/21 ± 12/8)بدنی زن سال در معلمان تربیت 
 

دیدگاه پاسخگویان نسبت به میزان توجه مطبوعات  .5 جدول

 ورزشی، رادیو و تلویزیون در قبال ورزش دانش آموزی

 شاخص آماری                  

 ها گویه

بیشرت 

از 

 ساعت2

 2تا  9

 ساعت

کمرت از 

 ساعت9

زمانی 

اختصاص 

 دهند یمن

 کل
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میزان توجه 

مطبوعات ورزشی 

نسبت به ورزش دانش 

 آموزی

 - - - -2 1/1 221 8/11 911 911 

-میزان توجه برنامه
های رادیو نسبت به 

 ورزش دانش آموزی

 - - - -1 6/2 221 8/11 911 911 

-میزان توجه برنامه

های تلویزیون نسبت 

به ورزش دانش 

 آموزی

 - - - -8 9/9 228 1/18 911 911 

 

دیدگاه پاسخگویان را در زمان کنونی ( 2) جدول

نسبت به میزان توجه مطبوعات ورزشی، رادیو و 

دهد تلویزیون در قبال ورزش دانش آموزی نشان می

شی به که در حال حاضر، میزان توجه مطبوعات ورز

های ، میزان توجه برنامه%1/1ورزشی دانش آموزی 

 .  باشدمی% 9/9و تلویزیون نیز % 6/2رادیو 

نشان داد که بین ( 2χ)بررسی آزمون آماری خی دو 

های گروهی با توسعه ورزش رسانی رسانهنقش اطالع

، (=191/1p) آموزی رابطه معناداری وجود دارددانش

به دست  12/92رابطه  به طوریکه مقدار خی دو این

مهچنین ضریب کرامر حماسبه شده برای این . آمد

ای در حد است که بیانگر رابطه 812/1رابطه برابر 

 (.6جدول)متوسط بین این دو متغیر است
 

های گروهی با رسانی رسانهارتباط بین نقش اطالع. 6 جدول

 (نتایج حاصل از آزمون خی دو) آموزی توسعه ورزش دانش

 آماریشاخص 

 متغیرها

مقدار خی 

 دو

(
2

χ ) 

درجه 

 آزادی

(df) 

سطح 

 معناداری

(sig) 

 ضریب کرامر

(c) 

 رسانیاطالع

توسعه ورزش  812/1 191/1 8 12/92

 آموزیدانش
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نشان داد که بین ( 2χ)بررسی آزمون آماری خی دو 

-های گروهی با توسعه ورزش دانشنقش آموزشی رسانه

، به (=122/1p)وجود دارد آموزی رابطه معناداری 

. به دست آمد 88/98طوریکه مقدار خی دو این رابطه 

مهچنین ضریب کرامر حماسبه شده برای این رابطه 

ای در حد متوسط بین است که نشان دهنده رابطه828/1

 (.  1جدول) دو متغیر است

 

 

 

 

های گروهی با ارتباط بین نقش آموزشی رسانه. 7 جدول

 (نتایج حاصل از آزمون خی دو)آموزی توسعه ورزش دانش

 شاخص آماری

 متغیرها

مقدار خی 

 دو

(
2

χ ) 

درجه 

 آزادی

(df) 

سطح 

 معناداری

(sig) 

 ضریب کرامر

(c) 

 آموزشی

توسعه ورزش  828/1 122/1 8 88/98

 آموزیدانش

 

نشان داد که بین ( 2χ)بررسی آزمون آماری خی دو 

توسعه ورزش  های گروهی باسازی رسانهنقش فرهنگ

، (=188/1p)آموزی رابطه معناداری وجود دارد دانش

به دست  18/99به طوریکه مقدار خی دو این رابطه 

مهچنین ضریب کرامر  حماسبه شده برای این . آمد

ای در حد کم است که نشان دهنده رابطه 892/1رابطه 

 (.8جدول)بین این دو متغیر است
 

های گروهی با ازی رسانهسارتباط بین نقش فرهنگ. 8 جدول

 (نتایج حاصل از آزمون خی دو)   آموزیتوسعه  ورزش دانش

 شاخص آماری

 متغیرها

مقدار خی 

 دو

(
2

χ ) 

درجه 

 آزادی

(df) 

سطح 

 معناداری

(sig) 

 ضریب کرامر

(c) 

 سازیفرهنگ

توسعه ورزش  892/1 188/1 8 18/99

 آموزیدانش
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ن داد که بین نشا( 2χ)بررسی آزمون آماری خی دو 

های گروهی با توسعه نقش مشارکت اجتماعی رسانه

آموزی رابطه معناداری وجود دارد ورزش دانش

(18/1p=) 92/91، به طوریکه مقدار خی دو این رابطه 

مهچنین ضریب کرامر حماسبه شده برای . به دست آمد

ای در حد دهنده رابطه است که نشان212/1این رابطه 

 (.1جدول) دو متغیر است بسیارکم بین این

 

 

های اجتماعی رسانهارتباط بین نقش مشارکت . 1 جدول

نتایج حاصل از آزمون خی ) آموزیگروهی با توسعه ورزش دانش

 (دو

 شاخص آماری

 متغیرها
مقدار خی 

 دو

(
2

χ ) 

درجه 

 آزادی

(df) 

سطح 

 معناداری

(sig) 

 ضریب کرامر

(c) 

 مشارکت اجتماعی

توسعه ورزش  212/1 18/1 8 92/91

 آموزیدانش

 

-در ضمن با استفاده از آزمون فریدمن به رتبه
های گروهی در توسعه های چهارگانه رسانهبندی نقش

کنندگان حاضر در آموزی از دیدگاه شرکتورزش دانش

نشان داده ( 91) حتقیق پرداختیم که نتایج در جدول

 .شده است
 

های گروهی نه رسانههای چهارگابندی نقشرتبه(. 91) جدول

 آموزیدر توسعه ورزش دانش

 میانگین رتبه نقش رتبه

 11/8 رسانیاطالع 9

 12/2 آموزشی 2

 28/2 سازیفرهنگ 8

 11/9 مشارکت اجتماعی 8
 

-رسانی رسانهمتغیر اطالع( 91) با توجه به جدول

-های گروهی بیشرتین نقش را در توسعه ورزش دانش
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-متغیرهای آموزشی، فرهنگ آموزی داشته است و سپس

-سازی و مشارکت اجتماعی بیشرتین نقش را ایفا می
 .کنند

های طور که در جداول قبل مشاهده شد بین نقشمهان

-های گروهی با توسعه ورزش دانشچهارگانه رسانه

، وجود (≥12/1p)آموزی ارتباط معنادار در سطح 

 رسانیدارد و مهچنین بیشرتین ارتباط را نقش اطالع

آموزی در توسعه ورزش دانش 11/8با میانگین رتبه 

 .کندایفا می

 

 

 حبث و نتيجه گيری

-ی رسانههای عمدهنتایج حتقیق نشان داد که بین نقش

رسانی، آموزشی، های گروهی که عبارتند از اطالع

-سازی و مشارکت اجتماعی با توسعه ورزش دانشفرهنگ

این  آموزی ارتباط معنادار وجود دارد و شدت

-ارتباط با توجه به آزمون کرامر برای نقش اطالع

-، نقش فرهنگ(828/1) ، نقش آموزشی(812/1)رسانی

. بود( 212/1)و نقش مشارکت اجتماعی ( 892/1)سازی

های دهد که ارتباط رسانهمقادیر فوق نشان می

آموزی در حد متوسط است ورزش دانش گروهی با توسعه

مطبوعات  ۀن صرف شدو از دیدگاه کارشناسان زما

ورزشی، رادیو و تلویزیون جهت ورزش دانش آموزی 

آن، احتمااًل کوتاهی یا  ۀباشد که دلیل عمدمی% 8/9

های گروهی در جهت ورزش ریزی رسانهعدم برنامه

به دلیل اینكه حتقیقي در این . آموزی استدانش

باشد زمینه و با روش حتقیق حاضر موجود مني

ن مقایسه دقیقي با حتقیقات گذشته توابنابراین مني

صورت كلي نتایج حتقیق حاضر با اجنام داد، اما به

، (9886)، کردی (9886)، قامسی (9882)حتقیقات غفوری 

وود ، گرین(9119)، جکسون (9881)مشهدی مهدویان

-که اظهار داشته( 2111)باالرد و مهکاران و ( 9116)
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قش به سزایی های گروهی در توسعه ورزش ناند رسانه

 .دارند، مهسویی دارد

رغم اند که علیپاسخگویان مهچنین اظهار داشته

تلویزیون، رادیو و )های گروهی تاثیرگذاری رسانه

های کشوری آموزی، اما رسانهبر ورزش دانش( نشریات

اند و و استانی توجه چندانی به این امر نداشته

اشد و بمی% 8/9آموزی زمان موجود برای ورزش دانش

های های گروهی خمتص ورزشسازی رسانهبیشرت برنامه

ی فوق با باشد که نتیجهای میقهرمانی و حرفه

، کردی (9886)، قامسی (9882)نتایج حتقیقات غفوری 

مهسویی دارد که ( 9881)و مهدویان مشهدی ( 9881)

های گروهی در اند وضعیت موجود رسانهبیان داشته

ضعیت مطلوب تفاوت معناداری توسعه ورزش کشور با و

دارد به طوری که کردی اظهار داشته است که میزان 

آموزی کمرت از های گروهی به ورزش دانشتوجه رسانه

 .باشددرصد می( 9)

-توان به اولویتاز دیگر نتایج پژوهش حاضر می
های گروهی در توسعه های چهارگانه رسانهبندی نقش

( 9: ین صورت استآموزی پرداخت که بدورزش دانش

مشارکت ( 8فرهنگ سازی و( 8 آموزشی،( 2 رسانی،اطالع

 .اجتماعی

آموزی برای خروج از این وضعیت و ورزش دانش

ای ناگزیر از بازنگری در ارتقای جایگاه رسانه

ها و اختاذ راهربدهایی در جهت ایجاد تعامل برنامه

-ها است و برای یک برنامههر چه بیشرت با رسانه

دقیق و مناسب، شناخت وضعیت موجود و مطلوب  ریزی

آموزی های گروهی در امر توسعه ورزش دانشرسانه

 .مورد نیاز است

آموزی در در هنایت با توجه با امهیت ورزش دانش

های مهگانی، قهرمانی سازی ورزشسطح ملی و پشتوانه

-های گروهی در شکلای و مهچنین نقش رسانهو حرفه
ییر رفتار، در این حتقیق به گیری ذهنیات و تغ
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-اطالع)های چهارگانه بررسی میزان ارتباط بین نقش

( سازی و مشارکت اجتماعیرسانی، آموزشی، فرهنگ

توان از دیدگاه های گروهی پرداخته شد و میرسانه

های گروهی و مهچنین متخصصان صاحبنظران رسانه

های گروهی  های رسانهتربیت بدنی در طراحی برنامه

ستفاده کرد تا این ارتباط مؤثرتر گردد و در ا

هنایت با تأثیرگذاری مثبت، بسرتی مناسب برای رشد 

 .        آموزی ایجاد منودو شکوفایی ورزش دانش

 -: با عنایت به نتایج حتقیق پیشنهاد مي شود

های ضرورت تعامل و ارتباط هر چه بیشرت مدیران خبش

 -. های گروهینهآموزی با رسامسئول در ورزش دانش

ها ای در جهت گزارش فعالیتهای دورهبرگزاری نشست

و اقدامات اجنام شده و تبادل نظر با کارشناسان 

-ای در خصوص راهکارهای توسعه ورزش دانشرسانه

های گروهی به ویژه صدا و توجه رسانه -. آموزی

سیما در جهت ختصیص زمان و فضای بیشرت به موضوع 

های ورزشی در جهت  و ساخت برنامه آموزیورزش دانش

آموزش، ترغیب و تشویق  -آموزی، توسعه ورزش دانش

 . آموزیسازی ورزش دانشمردم جهت محایت و زمینه
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ختصصی مدیریت و برنامه ریزی درسی تربیت بدنی 

 .دانشگاه تربیت معلم هتران
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های گروهی در بررسی نقش رسانه(. 9886. )قامسی، محید
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مرتجم؛ باقر ساروخانی و منوچهر حمسنی، انتشارات 

 .اطالعات، هتران

های بررسی نقش مطبوعات و رسانه(. 6831. )کردی، حممدرضا

رح پژوهشی، پژوهشکده تربیت طگروهی در ورزش ایران، 

 .بدنی و علوم ورزشی

مقایسه وضع موجود و (. 9881. )مهدویان مشهدی، مریم

، مقاله های گروهی در ورزش بانوانمطلوب نقش رسانه

-اولین مهایش ملی مدیریت ورزشی، دانشگاه مشال، آبان
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